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unido das Freguaias de fio Miguet, ftnta Eutunii e Ra@l - Novanbro 2019 ibfif'a,Wfr
1- Enorndramento E

\A"-)-t.'il'ilAo abrigo do disposto na Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, actualizada pelas leis (tti
n.o 5-4/2002, de 06 de Fevereiro e n.o 7512073, de tZ de Setembro apresentam-se os -_il_+^
documentos referentes ao Plano de Actividades, Orgamento, Mapa de Pessoal e - 

F/ 
-\

Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2A20. i; ,

O Plano de Actividades para 2020 6 reflexo da continuagSo das politicas u {i 'metodologias defendidas pelo Executivo da Junta. Baseia-se, tal como os documentos M, ,,(
hom6logo-s que o precedem, no compromisso eleitoral apresentado e validado nas urnas 'fftt
pelos Penelenses. Acrescem naturalmente outras questdes, entretanto identificadas pelo ,at ,executivo. ,-'T

w,
2. MissSo

Seruir as pessoas numa logica de proximidade, utilizando para isso os
recursos ao dispor de uma fomra isenta, racional e inovadora, de modo a
satisfazer as neoessidades materiais e culturais, e melhorando assim o nivel
de vida da populaqSo, de uma forma sustent6vel e duradoura.

:. '. ,,, .-r, ::........: .:.

O bem-estar das populag6es e a defesa da sua qualidade de vida s5o os
objectivos principais da gestSo aut6rquica. Para que tal suceda, 6 importante promover
o desenvolvimento sustentdvel da Uni6o de Freguesias, em todas as suas dimens6es,
assegurando que a satisfag5o das reais necessidades do presente n5o comprometam o
futuro.

Na prossecugSo destes objectivos, definem-se de seguida os eixos de actuagSo
propostos pelo executivo. Imporla referir as actividades correntes da responsabilidade
da Junta de Freguesia tamb6m respondem tamb6m i concretizagSo dos objectivos
mencionados, nomeadamente atrav6s da: Emissdo de documentos administrativos e
licenEas; GestSo de Cemit6rios; GestSo de Regulamentos; DinamizagSo de actividades e
eventos culturais.

Para que seja possivel atingir os objectivos referidos no ponto anterior, sdo deflnidos
e pormenorizados os vdrios eixos de actuagSo, que regerSo a vida da Junta de Freguesia
no pr6ximo ano civil.
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llniilo das Frqum'as de 55o Miguet, Sanb Eu6mia e Rafugl - lloranbro 2019

4.1Infiaestruturas e conservageo dos espagos ptiblicos

O executivo assume o compromisso de estar atento a todas as infraestrutu
priblicas sob a algada da Uni6o de Freguesias. Exemplificam-se algumas ac96es a tomar:

- Limpeza da rede de estradas englobada no Acordo de ExecugSo celebrado com o
Municipio (66km de via; 60+ aldeias);

- Limpeza regular de bermas, valetas e escoadouros, em todas as aldeias;

- Utilizag6o das M6quinas pesdas da CMP nos periodos destinados, paft! a realizagdo
de trabalhos mais complexos;

- Limpeza regular das Sedes da Junta freguesia;

- Obras de conseruag5o no Edificio Sede da UniSo;

- Limpeza regular do Cemitdrio do Rabagal;

- Limpeza das paragens de autocarro;

- Ajustamento da localizag6o de algumas paragens de autocarro, para beneficio da
populagdo;

- ManutengSo e Limpeza regurlar dos Sanitdrios Publicos da Rua JoSo Rodrigues de
Deus;

- Pressionar o Municipio para a necessidade de colocagEo de rails de protegSo nos
pontos criticos da estrada que liga S5o SebastiEo a Penela;

- Sob pr6via autorizagSo das autoridades competentes, 6 assumida a despesa na
colocaE6o das placas de sinalizagdo {incluindo placas de toponfmia), e espelhos
rodoviSrios (requisitadas pela populaqEo, solicitando As autoridades connpetentes);

- ReconstrugSo dos resguardos da ponte agr[cola no Rio Duega na Ponte
EspinhaURosas;

- Conseruag5o/Requalificag5o de Fontandrios e Alminhas;

- Limpeza e conservagSo dos Miradouros da Senhora do Outelro e de Chanca;

- Consenrag5o e Manuteng5o do Tanque Agua Chanca;

- ColocaE5o de uma cobeftura para a Fonte/lavadouro do Rabagal;

- EleboraE6o de projecto para a consfrugEo de Miradouro sobre a vila de Fenela, na

estrada de acesso a 56o SebastiHo;

- O Executivo vai estar atento a casos pontuais de postes de iluminag5o p0blicos
desactivados ou com limpadas fundidas, junto da EDP;

Pressionar a Gmara Municipal para que todos os contentores do lixo, sem exceg5o,
sejam limpos de fonna regular e peri6dica, substituindo os que se apresentem em mau

estado e alargar a rede de Ecopontos

- Outros pontos a identificar.

&,p4
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uni6o das Frqu*ias de 56o Miguet, Santa Eutemia e Ratuql - llovsnbp 2019

4.2Apoio i actividades agrlcola, florestal e cinegdtica

Na linha do que tem sido a atuaqeo do Executivo at6 ao momento, estas actividades
da economia local beneficiarSo do apoio da lunta de Freguesia atrav6s das seguintes
actividades:

- Limpeza e criag6o de acessos a caminhos agricolas;

- Arranjo e manutengSo de canais de escoamento de 5guas e de regadio;

- Limpeza dos Caminhos rurais em todas as aldeias da UniSo;

- DelimitagSo e colocaESo de vedagEo de seguranga no perfmetro da Lagoa de S5o
SebastiSo;

A UniSo de Freguesias procura dar a sua contribuigSo para combater o flagelo dos
inc6ndios. O Executivo manterS as actividades de sensibilizagSo dos proprietSrios
privados para as limpezas obrigat6rias e para a manutengSo das distAncias minimas de
seguranEa.

O Executivo pretende manter e alargar as suas actividades nesta 5rea, no sentido de
estar mais pr6ximo das populaE6es.

- ContinuagSo no apoio aos rec6m nascidos, conforme Regulamento do "Cheque
Bdbe";

- ContinuagSo da realizaESo do Passeio Senior;

- Apoio ao preenchimento online da declaragSo de IRS;

- Divulgagio das ofeftas de emprego que surjam no territ6rio;

- Desenvolvimento de actividades de fitness e bem-estar, junto da populagSo s6nior,
como por exemplo, a actividade de boccia semanal protocolada com a AssociagSo
Tempos Brilhantes, a realizar na sede do CDRPenelense e no Rabagal;

- AtualizaE5o do Portal Web, implementando o RGPD;

- ContinuagSo da atividade de divulgagSo das intervengdes nas Redes Sociais;

- ManutengSo da linha telef6nica direta para a Presid6ncia da lunta e dos hor5rios
alargados de atendimento presencial ao piblico (sob marcagSo);

.: a. I -:..: :') , )l , ':r.:i :

A UniSo procurarS apoiar as iniciativas que possam trazer um nfimero alargado de
pessoas para este territ6rio e dinamizar/animar as que j5 cd encontram. Citam-se alguns
apoios:

- Atividades do Clube Despoftivo e Recreativo Penelense:

Veteranos, Torneio Internacional da Sueca, Futebol das Camadas Jovens

w;,
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Paralelamente, o fornecimento de loglstica e/ou apoio monetdrio ds vdrias comissdes 
q^

de festas e outras associagdes existentes na Freguesia, continuard previsivermenie ao UFmesmo nivel,

'd#
4.5 Educag5o e Formag6o

As criangas do jardim infantil de Penela continuarSo a ser acarinhados na 6poca
Natalicia com a oferta de um brinquedo diddtico, por parte desta Junta de Freguesia.

A UniSo de Freguesias continuard disponivel pam dar apoio a agdes de formagdo
promovidas por entidades formadoras terceinas (ETP-SICO, CN& outras) que possam
ser do interesse da populag5o. Para tal ceder-se-d as instalag6es da antiga junta de
freguesia de Santa Euf6mia ou do Rabaqal. O Erecutivo comprCImete-se aindl jdivulgar
estas agdes sempre que possl'uel.

Serd frcilitada a divulgag5o de eventuais cursos de curta ou longa duragao, que
possam ser riteis i populaEso.

4. 6 Desenvolvimento Turistico

- Criar uma Agenda Cultural pr6pria;

- Divulgagdo dos pontos de interesse hist6rlco e natural da uni6o;

- Organizagfro do Mercado do eueijo e dos Romanos, no Rabagal;

- Apoio ao Penela Pres6pio, assumindo custos com a animagHo pr6pria,
Iluminag6es de Natal e sua divulgaEHo.

- Continuagf,o do apoio e oryanizagSo i @ d Vinh4

- Apoio i organizagSo da Feira Anual de Sdo Miguer e da Feira das Nozes;

- Elaborag5o do projeto da Est6tua de homenagem aos Pastores e produtores do
Queijo do Rabagal;

- Em conjunto com a lunta de Freguesia do hrrbujal, promover o Parapente em
Chanca;
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[lnldo das Freguesias de S5o Miguel, Santa Eufdmla e Rabagal - Novembro 20]9

N5o sfio descartadas outras cooperagfies pontuais, que venham a Ser

solicitadas ao executivo da Unido.

)U,,
N5o sfio descartadas outras cooperag6es pontuais, que venham a ser direta ment{

solicitadas ao executivo da Unido. q ':* -'*i 
\ -- .,[<{,/i'a

#.'' \ I
Cflt-ts- t

pretende-se manter ou melhorar os procedimentos e rotinas implementadas ao nfvel W-
da GestEo Administrativa, Financeira, e de Tesouraria. O Objectivo serS sempre a [y'\ I

ffi,?rj"r6ncia 
e a execugSo racional das verbas priblicas atribuidas a esta 

Wr,r**
Algumas melhorias a consolidar: I ,

- Continuar a colocar, no site da Uni6o, toda a documentaEso produzida em * L'\' -

Assembleia de Freguesia, nomeadamente Actas, Orgamentos, Regulamentos, entre

outros; d"
- Divulgar e Implementar o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo;

- Manter os mapas de controto e de suporte ao processo contabilistico,
nomeadamente: Mapi de utilizagSo das viaturas/reabastecimento de combustivel; Mapa

de horas para os trabalhos no terreno; Registo mecanogrSfico de entrada de documentos

de despesa; Mapa de requisigdes para material de desgaste rSpido; Documento

justificativo de Despesas no sector da restauragSo.

- Cumprimento das novas regras SNC-AP, assim que sejam implementadas pelo

Governo Central;

No que concerne i GestSo de Recursos Humanos serd incentivado o recurso a m5o-

de-obra que possa ser enquadrada em programas de fundo de desemprego, ou

substituigSo de penas comunit5rias. Algo que ser5 feito apenas na medida em que

permita uma folga orEamental sem comprometer o resultado final das intervengSes'

O executivo dar6 continuidade ao acordo de execugSo celebrado com a Cimara
Municipat de Penela. Sempre que se considere necess6rio serSo desenvolvidos

contactos com esta entidade com vista ao alargamento e melhoramento de trogos de

estrada asfaltada, a identificar.

Outras parcerias:

No que refere ao protocolo de colaboragflo com a AEIDP, o executivo continuarS a

contribuir com o apoio ds despesas inerentes ao desenvolvimento do "Grupo de Cordas'i

integrado pelos alunos do 20 e 3oCiclo desta Escola.

ContinuagSo da parceira com a CCA - Caixa de Cr6dito Agricola, para a criag5o

de conta poupanga paralela i atribuigSo de incentivo monet5rio aos rec6m-nascidos da

UniSo de Freguesias.

Pdgina 7 de I



Unldo das Freguesias de Sdo Miguel, Santa Eufdmia e Rabaqal - Novembro 2019

Protocolo de cooperag6o, jd referido, com a AssociagSo Tempos Brilhantes, que
permitird desenvolver actividades despoftivas (Boccia) sem custo para a populageo
Sdnior.

ANEXOS

I MAPA DESPESA PREVISIONAL

II MAPA RECEITA PREVISIONAL

III PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

IV MAPA PESSOAL

Junta de Freguesia

(Org6o Executivo)

(onr...-.''

Assembleia de Freguesia

(Orgfio Deliberativo)
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